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Vergi İncelemesi :

✓Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun

saptanması için, Mükelleflerin defter, belge, hesap ve

kayıtlarının incelenmesidir.

• VUK. Md:134



VERGİ İNCELEMELERİ
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Yıllar itibari ile vergi incelemesine tabi tutulan 

mükellef sayısı :

2013 2014 2015

71.353 55.284 58.676



17 Mart 2017 4

58.676 
Mükellef 

151.065 adet 
Rapor 

18.843.082.627

TL Ceza

9.803.999.983 
TL vergi

VERGİ İNCELEMELERİ



VERGİ DENETİM KURULU 
TARAFINDAN 
İNCELENECEK 

MÜKELLEFLERİN SEÇİMİ



1. VDK bünyesinde oluşturulan, Risk Analiz Merkezinde 
(VDK-RAMER’de), Risk Analiz Sistemi içinde (VDK- RAS)
sektör, ve mükellefler esas alınarak yapılan analiz ve 
mukayeseler neticesinde,

2. ihbar ve şikayetler sonucunda,

3. Yapılmakta olan inceleme ve denetimler sırasında ortaya 
çıkan vergi inceleme talepleri sonucu

4. Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden vergisel 
konuları içeren inceleme ve denetim talepleri sonucu

VERGİ DENETİM KURULU (VDK) TARAFINDAN 
İNCELENECEK MÜKELLEFLERİN SEÇİMİ



Mükelleflerin veri ambarındaki verilerden

yararlanarak istatistiksel ve matematiksel

değerlendirmeler yaparak mükelleflerin risk puanlarını

hesapladığı sistemdir.

Kurul vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için risk

analiz modelleri geliştirerek VDK Risk Analiz Sistemi

(VDK-RAS) üzerinden mükelleflerin faaliyet grupları ve

sektörleri itibarıyla analiz ederek mukayeseler yapmakta

ve bu suretle risk alanları tespit etmektedir.

VERGİ DENETİM KURULU (VDK) TARAFINDAN 
İNCELENECEK MÜKELLEFLERİN SEÇİMİ



VDK- RAS'TAKİ VERİLER 
VE

KAYNAKLARI



VERİLER

1. E- Beyanname verileri
2. Bilanço, gelir tablosu verileri
3. Kesin mizan verileri
4. Sicil bilgileri
5. Ba- Bs Bidirimleri
6. Gümrük Beyan ve Bildirimleri
7. Diğer Bildirimler
8. Mal varlığı bilgileri
9. Ödeme ve tahsilat bilgileri
10. Denetim sonuçları
11. İlişkili kişi bilgi bildirim ve beyanları
12. Diğer kurum ve kurul bilgileri

VDK- RAS'TAKİ VERİLER VE
KAYNAKLARI



BU VERİLERİN KAYNAKLARI

1. Vergi Dairesi

2. Bankalar ( pos cihazlarıyla yapılan satışlar vb.)

3. Sosyal Güvenlik Kurumu

4. Tapu İdareleri ( gayrımenkul alım-satımları vb.)

5. Gümrük İdaresi

6. Noterler

VDK- RAS'TAKİ VERİLER VE
KAYNAKLARI



Risk analizi modelinde risk, mükelleflerin baz
alınan temel büyüklüğünden sapma derecesi
olarak tanımlanır.

RİSK ANALİZİNDE  MODELLER



Mükellefler

Kendi Aralarında Büyüklüklerine,(Büyük ölçekli bir

mükellefin satışının 1 miyon TL olması ile Küçük Ölçekli

bir mükellefin satışının 1 milyon TL olması)

Sektörler Bazında Büyüklüklerine,(Hizmet sektöründe bir

mükellefin MDV 1 milyon TL olması ile mal üretim

sektöründeki bir işletmenin MDV 1 milyon TL olması)

Coğrafi Konumlarına,(İstanbul daki bir şirketin net

satışlarının 1 milyon TL olması ile Van daki bir şirketin net

satışlarının 1 milyon TL olması)

Farklı değerlendirilir.

RİSK ANALİZİNDE  MODELLER



RİSK ANALİZİNDE KULLANILAN                   
FAKTÖRLER



1.Kesin Mizanda yer alan bilanço hesaplarının borç

toplamı, alacak toplamı, kalanı, dönem içi hareketleri

(Kasa-Ortaklar-MDV-Amortismanlar Vb.)

2. Gelir tablosu

3. Maliyet hesapları

4. Kurumlar Vergisi beyannamesindeki her bir satır

5. Gelir Vergisi beyannamesindeki her bir satır

6. 1 nolu KDV beyannamesinde yer alan her bir satır

7.Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum

kazancı ve örtülü sermayeye ilişkin form

RİSK ANALİZİNDE KULLANILAN FAKTÖRLER



8.  Borç bilgileri (Kurumlar vergisi, gelir vergisi, kdv , ötv, 

geçici vergi)

9.  Tahakkuk- tahsilat bilgileri (Kurumlar vergisi, gelir 

vergisi, kdv ,ötv, geçici vergi)

10. Banka bilgileri ( dönem sonu banka mevduat tutarı)

11. BA- BS Formları  (Toplam alışları, toplam satışları, ba-

bs karşılaştırması)

12. Mali yapı analizinde kullanılan oranlar ( likidite, karlılık, 

büyüme oranı, brüt satışlar farkı, pasif farkı vb)

RİSK ANALİZİNDE KULLANILAN FAKTÖRLER



RAS SENARYOLARI



Risk analiz sisteminde sözünü ettiğimiz
veriler kullanılarak çeşitli senaryolar
üretilmektedir.

RAS SENARYOLARI



Alacak Senetleri, Alacak Senetleri Reeskontu,   Borç 
Senetleri, Borç Senetleri Reeskontu

Mükelleflerin alacak senetleri için reeskont hesaplaması
ihtiyaridir. Ancak alacak senetleri için reeskont hesaplayan
bir mükellefin borç senetleri için de reeskont hesaplaması
zorunludur.

Bu senaryoda alacak senetleri ve alacak senetleri
reeskontu hesabını kullanan mükellefin borç senetleri
hesabını kullanıp kullanmadığına bakılır. Mükellef borç
senetleri hesabını kullanıp da, borç senetleri reeskontu
hesabını kullanmamışsa riskli olarak belirlenir.

RAS SENARYOLARI - ÖRNEK-



Ortaklara Borçlar- Kasa

Mükelleflerin kasada yüksek miktarda para tutmaları
iktisadi teknik icaplara uygun değildir. Ortaklarına
borcu olan bir mükellefin kasada yüksek miktarda
para tutması riskli bir durumdur ve araştırılacaktır.

RAS SENARYOLARI - ÖRNEK-
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VERGİ İNCELEMELERİNDE 

MÜKELLEF HAKLARI



VERGİ İNCELEMELERİNDE 
MÜKELLEF HAKLARI

İNCELEME 
SIRASINDAKİ HAKLAR

İNCELEME 
SONRASINDAKİ HAKLAR



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF HAKLARI
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Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar :

✓Vergi Müfettişleri, 

✓Vergi Müfettiş Yardımcıları, 

✓ ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri

tarafından yapılır.

✓Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında

müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde

vergi inceleme yetkisini haizdir.

• VUK. Md:135



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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✓ Vergi İncelemesinin zamanı.

✓ Vergi İncelemesinin yapılacağı yer.

✓ Vergi İncelemesine Başlama.

✓ Vergi İnceleme Tutanağının içeriği.

✓ Vergi İnceleme Çeşitleri.

✓ Çalışma saatleri.

✓ İncelemenin iş yerinde yapılmasında işlerin 

aksatılmaması.

✓ Aramalı Vergi İncelemeleri.

✓ İnceleme tutanağının imzalanmaması.

✓ Yasal Hakların Anımsatılması.



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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Mükellef hakları açısından çok önemli değişiklik !!!

İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da
tutanağa geçirilir.

Bu itiraz ve mülahazaların tutanağa geçirilmesini
sağlamak amacıyla tutanağı imzalamadan 2 gün
önce tutanakların taslakları mükelleflerin talep
etmesi durumunda mükelleflerin bilgisine sunulur.
(25. 10.2016 da geldi.)

Tutanakta taslak tutanağın mükellefin bilgisine
sunulduğu ve dinleme talebinin olup olmadığına yer
verilmelidir. (25.10.2016 da geldi.)



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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DİNLENME TALEBİ

Komisyonlar gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri

üzerine mükellefi veya inceleme elemanını dinleyebilir.

Genellikle uygulamada mükellef talepleri kabul ediliyor.

Dinleme talebinde bulunan mükellefler dinleme esnasında ne

konuda eleştiriye tabi tutulacaklarını bilmedikleri için kendilerini

ifade etmekte zorlanıyordu buda bu müessesenin esas amaca

hizmet etmiyordu.

25.10. 2016 tarihli yönetmelikte yapılan değişiklikle, dinleme

talebinde bulanan mükelleflere dinlenmeden önce raporda

eleştiri yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetlerinin

verilmesi sağlandı. Böylece dinlenme talep eden mükelleflere

kendilerini komisyona ifade etmeleri açısından çok önemli bir

hak verildi.



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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Zamanaşımı Durumunda Süre Mevzuu (VUK md.

114)

➢ Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın

başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe

tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

➢ Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir

komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur.

➢ Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi

dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı

yerden işlemeye devam eder.

➢ Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan

fazla olamaz. (6009 öncesi takdir komisyonunda

geçen süreye ilişkin sınır bulunmamaktaydı.)



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI

17 Mart 2017 27

1- Vergi İnceleme Elemanının Kimliğini Görme Hakkı (VUK
136)

2- İnceleme Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı (VUK
140/1)

3- İncelemenin Mükellefin İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı
Zorunlu Sebepler Nedeniyle İncelemenin Dairede
Yapılmasını İsteme Hakkı (139/1 ve 2)

4- Defter ve Belgelerini İbraz Etmek İçin Ek Süre İsteme Hakkı

5- İnceleme Raporlarının Mevzuata Uygun Olmasını İsteme
Hakkı (VUK 140)

6- İşyerinde Yapılan İncelemelerde Resmi Mesai Saatleri
Dışında İnceleme Yapılmamasını İsteme Hakkı (VUK
140/3)



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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7- İncelemenin İşyerinin Faaliyetini Engellememesini İsteme
Hakkı (VUK 140)

8-İncelemenin Her Safhasında Bilgi Alabilme Hakkı

9-İhtiyati Haciz tatbik edilmesi halinde haczin tatbiki ,gıyapta
yapılan hacizde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün
içinde ihtiyati haczin Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı (6183/
15)

10-Fiili Envanterin Yapılmasının Gerektirdiği Giderlerin
Kendisine Ödenmesini İsteme Hakkı (VUK 134/2)

11-El Konulmuş Defter ve Vesikalardan Faydalanma Hakkı
(VUK 144/3)



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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12-Sulh Hakimi Tarafından Verilen Arama Kararının
Gösterilmesini İsteme Hakkı

13-Hakkında Yapılan İhbarın Doğru Çıkmaması Sonucunda
Muhbirin Adını İsteme Hakkı (VUK 142)

14-Süresi Gelen Beyannamelerini Verebilmek için Muhafaza
Altındaki Defter ve Belgelerini İsteme Hakkı (VUK 144)

15-İnceleme Sırasında Temsile Yetkili Müşavir ve/veya Avukat
Bulundurma Hakkı

16-İncelemenin kanunda belirtilen sürede bitirilmesini isteme
hakkı (VUK 140/6)

17-Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerinin
yazılmasını isteme hakkı (VUK 145)



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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18-Arama neticesinde el konulan defter ve belgelerin
muhafaza altında olması nedeniyle zamanında
yapılamayan Kayıtların işlenmesi için ek süre hakkı (VUK
146 maddeye göre verilecek süre 1 aydan az olamaz)

19-Mükellefler dilerlerse arama sonucunda el konulan
defterlerinin muhafaza altına alındığında işlemlerini
yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde
iade edilen defterlere intikal ettirebilir. (VUK 146/2)

20-Vergi incelemesinin bittiğine ilişkin resmi bir yazı isteme
hakkı (VUK 140/4)

21-Vergi Mahremiyetine uyulmasını isteme hakkı, ihlalin
belirlenmesi halinde şikayette bulunma hakkı



VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA  MÜKELLEF 

HAKLARI
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18-Arama neticesinde el konulan defter ve belgelerin
muhafaza altında olması nedeniyle zamanında
yapılamayan Kayıtların işlenmesi için ek süre hakkı (VUK
146 maddeye göre verilecek süre 1 aydan az olamaz)

19-Mükellefler dilerlerse arama sonucunda el konulan
defterlerinin muhafaza altına alındığında işlemlerini
yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde
iade edilen defterlere intikal ettirebilir. (VUK 146/2)

20-Vergi incelemesinin bittiğine ilişkin resmi bir yazı isteme
hakkı (VUK 140/4)

21-Vergi Mahremiyetine uyulmasını isteme hakkı, ihlalin
belirlenmesi halinde şikayette bulunma hakkı



VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA MÜKELLEF 

HAKLARI
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UZLAŞMA

TARHİYAT ÖNCESİ 
UZLAŞMA

TARHİYAT SONRASI 
UZLAŞMA



17 Mart 2017 33

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Başvurusu:

Son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde uzlaşma talebinde
bulunabilirler.

Tarhiyat öncesi uzlaşma neticesinde;

• Üzerinde uzlaşma sağlanan vergi ve cezalar hakkında;

✓Dava açılamaz.

✓VUK’nun mükelleflere tanınan diğer indirim haklarından yararlanılamaz.

• Uzlaşma sağlanamaz ise verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat

sonrası uzlaşma talep edilemez.

VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA 

MÜKELLEF HAKLARI



VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA 

MÜKELLEF HAKLARI

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamı
Vergi daireleri tarafından mükellef adına ikmalen, re’sen
veya idarece tarh edilen, kaçakçılık fiilleri sonucunda
kendilerine üç kat kesilen vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezaları hariç; diğer bütün vergi, resim ve
harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları
girer.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Başvurusu:
Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılır.

17 Mart 2017 34
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2.2.3 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 
Görüşmesinin Sonucu:

Uzlaşmanın 
Sağlanması.

Uzlaşmanın 
Sağlanamaması

Uzlaşmanın Temin 
Edilememesi.

VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA 

MÜKELLEF HAKLARI
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İNDİRİM HAKKI
Mükellef ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili
vergi dairesine başvurarak adına düzenlenen cezayı vadesinde veya
teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde
ödeyeceğini bildirirse:

1.Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben
kesilenlerde üçte biri,

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri;
İndirilir.

VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA 

MÜKELLEF HAKLARI
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DAVA AÇMA

İncelenenlere, vergi ve ceza ihbarnameleri
kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 30 günlük
süre içinde veya uzlaşma sağlanamadığı takdirde
uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren dava
açabilirler.

VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA 

MÜKELLEF HAKLARI
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DÜZELTME TALEBİ

Şikayet yolu ile düzeltme başvuru.

Düzeltme Talepleri Reddedilen Mükelleflerin Dava 
Açma Süresi:

• Düzeltme talebinde bulunulduğu tarihte, otuz (30) günlük
dava açma süresinin bitmiş olması halinde ise, mükellefler
Maliye Bakanlığı’na şikâyet yoluyla düzeltme talebinde
bulunabilirler.

VERGİ İNCELEMELERİ SONRASINDA 

MÜKELLEF HAKLARI
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Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna

sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden

emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış

ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda

bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet

edilebilir.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet

konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde

yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

İZAHA DAVET VUK Madde 370
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İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde
izahta bulunulması durumunda;

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin
idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak
vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç
verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme
süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için,
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak
gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi
ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu
durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline
engel teşkil etmez.

İZAHA DAVET VUK Madde 370
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Yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer

alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde

hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı

belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde,

kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir

belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki

toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha

davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak

suretiyle uygulanır.

İZAHA DAVET VUK Madde 370
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II. MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI

Muhasebenin Olmazsa Olmazı

Kayıtlar; «Belgeye Dayanmalı

Veya

Yasal Dayanağı Olmalıdır»
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II. MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI:



3. Yönetimin devri

• MADDE 367- (1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir 
hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, 
kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine 
veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge 
şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, 
tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi 
sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem 
üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna 
edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge 
hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
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• MADDE 370- (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya 
yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift 
imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

• (2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla 
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini 
haiz olması şarttır.
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• 2. Devredilemez görev ve yetkiler

• MADDE 375- (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri 
şunlardır:

• a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

• b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

• c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 
planlama için gerekli düzenin kurulması.

• d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların 
atanmaları ve görevden alınmaları.

• e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve 
yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst 
gözetimi.

• f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin 
tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi 
ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul 
kararlarının yürütülmesi.

• g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.
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01.01 2015
31 ARALIK 2015

2015 Dönemi 2016 Dönemi 

MUHASEBE DÖNEMİ



MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

USUL İNCELEMELERİ
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Türk 
Ticaret 

Kanunu’na 
göre 10 yıl  

(TTK, 
m82/5).

Gelir Vergisi 
Kanunu’na 

göre 

5 yıl

Vergi Usul 
Kanununa 
göre 5 yıl 

(VUK, 
m.253)

DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

VERGİ İNCELEMELERİ



DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

VERGİ  İNCELEMELERİ

➢Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma 
işlerinde biten yılın,

➢Geçmiş yıllarla ilgili zararların, mahsup edildiği yılın

➢Amortismana tabi varlıkların itfa edildiği yılın,

➢Yatırım indirimine tabi harcamaların kurum kazancından 
tamamen düşüldüğü yılın,

➢Kurumlarda tasfiyenin sonuçlandığı yılın,

➢ izleyen takvim yılın başından itibaren başlar.



HATALAR

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

1. Matematik hataları,

2. Kayıt hataları,

3. Nakil hataları,

4. Unutma ve tekrarlama,

5. Bilanço hataları,



HİLELER

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

➢Muhasebe hilesi yapmanın amaçları çok çeşitli olabilir. 
• Zimmetlerin gizlenmesi
• Ortakların birbirini yanıltma istekleri
• Daha az kar dağıtma isteği
• Yolsuzlukları gizlenmesi
• Hak edilmeyen teşviklerden yaralanma arzusu
• Vergi kaçırma düşüncesi



HİLELER

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

a) Kasdi Hatalar,

b) Kayıt Dışı İşlemler,

c) Zamanında önce veya sonra kayıt,

d) Uydurma hesaplar,

e) Belge sahtekarlığı,

f) Bilançonun maskelenmesi.



VERGİ GİZLEME YÖNTEMLERİ

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

1. Satış Yolsuzlukları
Satılan mal veya görülen hizmet bedellerinin 
tamamen veya kısmen muhasebe kayıtlarına 
geçirilmesinden iş sahiplerince açıktan tahsil 
edilmesine satış yolsuzluğu denir. 

a) Gizli satış
b) Fatura sahtekarlığı
c) Uydurma firmalara satış
d) Zarar satışı



VERGİ GİZLEME YÖNTEMLERİ

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

2. Alış Yolsuzlukları
Dönem kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlayan 
alış yolsuzlukları da üç şekilde yapılır.

a) Kayıt dışı alış
b) Yüksek bedelle alış
c) Alış iskontolarını kayıt dışı bırakma



VERGİ GİZLEME YÖNTEMLERİ

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

3.İşletme Giderlerini Yükseltme
Bu yolla malın satış maliyeti artırılarak, satış bedeli ile satış maliyeti 
arasında ki fark olan gayri safi kar azaltılmış olur.
Bir ticari işletmede safi karın oluşumu aşağıda formüle edildiği gibidir.

Satış tutarı( ciro)

(-)Satılan mal maliyeti
Gayri safi kar
(-)Genel giderler
(-)Satış giderleri
(+)Diğer karlar( Arızı gelir)
(-)Diğer giderler
=Safi ticari kar



VERGİ GİZLEME YÖNTEMLERİ

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

4 Özel Giderleri İşletmeye Aktarma.

a) Ev giderleri; aydınlatma , ısıtma ,haberleşme, su, 
kapıcı giderleri
b) Şahsi giderler; Yolculuk , misafir ağırlama ,yardım, 
bağış, hediyeler
c) Mali giderler; Özel borç faizi, şahsi sigorta primi



VERGİ GİZLEME YÖNTEMLERİ

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

5. Değerleme Hileleri.
Değerleme gününde işletmenin mevcut mal borç 
alacakları belli usullere göre değerlendirilir.

Mal stoklarının değerlenmesi önemlidir.

Dönem sonu stoklarının değerinin düşük veya yüksek 
olması uzun dönemde işletmenin kazancını değiştirmez 
ama dönem kaymasına yol açar. Stok değerlemesinin 
düşük yapılması o dönemin kazancının eksik takip eden 
dönem kazancının ise fazla çıkması sonucunu doğurur.



VERGİ GİZLEME YÖNTEMLERİ

MUHASEBE UYGULAMALARINDA 

HATA VE HİLELER 

6. Arızi Gelirleri Gizleme.

Alınan çeşitli tazminatlar ( sigorta tazminatı gibi) amorti 
edilip tahsiline olanak kalmayan alacalardan yapılan 
tahsilatlar fatura dışı sağlanan özel indirim veya 
iskontolar ile hurda deşe ıskarta ve atıkların satış hasılatı 
gibi unsurlardır.



BİRİNCİ SINIF 
TÜCCARLAR,

İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR
DEFTER TUTMAK 
ZORUNDA OLAN 

ÇİFTÇİLER

KAZANCI BASİT USULDE 
TESPİT EDİLENLER

VERGİDEN MUAF 
ESNAFIN SERBEST MESLEK ERBABI 

01.05.2004’den itibaren banka, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca 

düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. 

kendi  aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden  
(Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak 

yapacakları 8.000 Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini 

KASA HAREKETLERİ 

• KASADA 8.000 (2016-7.000)TL SINIRI



Kapsam ve Tutar

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve 
ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı 
her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla 
yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile 
tevsik edilmesi zorunludur.
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KASA HAREKETLERİ



• Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler

• Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının bu Tebliğin 
(4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem 
bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu 
tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

• Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. 
Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal 
alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. 
Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik 
haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu 
kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.
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KASA HAREKETLERİ



• Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler
• Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında bu Tebliğin 

(4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım 
kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve 
ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla 
gerçekleştirilecektir.

• Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet 
karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 
1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, 
taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik
zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi 
aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar 
kanalıyla tevsik edilecektir.
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• KASADA ADAT 
 
Tespit edilen azami para tutarının üzerinde kalan tutarlar   
 

 
 
formülü ile adatlandırılmalıdır. 
 
31.12.2016 tarihinden itibaren, Merkez Bankası avans 

        işlemlerinde uygulanan faiz oranı 10,50’dur. 

 

KASA HAREKETLERİ

TTK md 358,

TTK MD.562

TTK md 395,

maddeler/MADDE 358.docx
562.docx
maddeler/MADDE 358.docx


 

 
Tarih Bakiye Azami 

Bakiye 

Fazla 

Tutar 

Gün ADAT 

Faiz 

%10,50 

31.08 Devir 63.000     

01.09.2016 63.000 4.000 59.000 1 17,20 

 

(gün x kredi tutarı x faiz oranı) / 36.000 

(1 x 59.000 x 10,50) / 36.000 

(619.500) / 36.000 

17,20 

KASA HAREKETLERİ



 

Tarih Bakiye Azami 

Bakiye 

Fazla 

Tutar 

Gün ADAT 

Faiz %10,50 

31.08 Devir 63.000     

01.09.2016 63.000 4.000 59.000 1 17,20 

10.09.2016 34.000 4.000 30.000 10 87,50 

22.09.2016 14.000 4.000 10.000 12 35 

23.09.2016 4.000 4.000 YOK --- --- 

 Toplam Faiz 139,70 

BU DURUMDA YAPILACAK KAYIT 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 164,85  

                              391 HESAPLANAN KDV  25,15 

                              642 FAİZ GELİRLERİ  139,70 

                                        

Kasa hesabına uygulanan adat   
    

/ 
      

          

 

KASA HAREKETLERİ



HESAPLARIN İNCELENMESİ

ÇEKLERDE REESKONT

Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
30.04.2013 tarihinde VUK-64/2013-9/ Vadeli Çeklerde
Reeskont Uygulaması-2 sayısı ile yayımladığı, Vergi
Usul Kanunu Sirküler/64 ‘de;

İleri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde
vadesi gelmemiş senetlere bağlı olarak reeskont
uygulamasından yararlanabileceği duyurulmuştur.

Alınan çeklere reeskont uygulaması yapılınca,

verilen çeklere de reeskont uygulamalıdır.



 

   
   

31/12/2016 
     

        

181 GELİR TAHAKKUKLARI 
XXX  

                642 FAİZ GELİRLERİ 
 XXX 

    

/ 
      

          

 

HESAPLARIN İNCELENMESİ

BANKALAR HESABI

Ticari işletmelerin bankada bulunan vadeli mevduat
hesaplarının dönem sonu değerlemesinde; hesabın
açıldığı tarihten bilanço düzenleme tarihine kadar olan
kıst döneme ait faiz gelirleri, hesaplanmalıdır.



  Vadeli mevduat hesabının bitiş tarihi, beyanname 
verilmeden önce ise , 

faizin tamamı tahsil edilir ve gelir vergisi kesintileri 
2016 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde 
mahsup edilebilecektir.  

   

31/12/2016 
     

        

181 GELİR TAHAKKUKLARI XXX  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR XXX  
                              642 FAİZ GELİRLERİ   XXX 
    

/ 
      

          

Kıst Faiz uygulaması REPO işlemleri içinde geçerlidir. 

 

HESAPLARIN İNCELENMESİ



HESAPLARIN İNCELENMESİ

ALICILAR 

İşletmeler, hem mal aldığı hem de mal 

sattığı şirketlerin cari hesabını genelde tek bir 
hesapta izleyebilmektedirler.  

Bu durumda Tekdüzen Muhasebe Hesap 

Planına uyulmadığı gerekçesiyle usulsüzlük 
cezası kesilebilir. Bu yüzden, hesapları tek bir 

hesapta değil ayrı ayrı 120 Alıcılar ve 320 
Satıcılar Hesaplarında izlemesi daha doğrudur.  



HESAPLARIN İNCELENMESİ

           ALICILAR 

➢ Aynı alıcıdan olup farklı alt hesaplarda takip edilen tutarların 

birleştirilmelidir, 

➢ Uzunca bir süre hareket etmeyen (uyuyan) hesapların gözden 

geçirilmesi, 

➢ Avans olarak alındığı halde bu hesaplara yanlışlıkla kayıt yapılan 

tahsilatların, avans hesaplarına aktarılmalıdır, 

➢ Şüpheli, değersiz ve vazgeçilen alacakların 120 Alıcılar 

Hesabı’ndan çıkartılarak ilgili hesaplara aktarılmalıdır, 

➢ Dövizli alacak ve borçlar dönem sonlarında değerlenmelidir. 

 



HESAPLARIN İNCELENMESİ

• Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelli 
dövizler değerlemeye tabi tutulmalıdır.

• Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli hale 
geldiği tarihte ayrılmalıdır.

• Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmamalıdır.

• Kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için 
karşılık ayrılmamalıdır.

• Aciz vesikasına dayanan alacak değersiz alacak 
kabul edilmemelidir.



HESAPLARIN İNCELENMESİ

DEĞERSİZ ALACAKLAR 

 Değersiz alacaklar VUK 322’inci maddesine 

göre iki şartla zarar yazılabilmektedir. Bunlar: 

1) Kazai hüküm 

2) Kanaat verici vesika 
Örnek) İşletmenin 20.000 TL senetli, 5.000 TL’de senetsiz 

alacağının tahsil edilmesinin olanaksız hale gelmiş olduğunun 

mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. 
   

/ 
     

        

689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 25.000  

       689.20 Değersiz alacaklar   

                                120 ALICILAR  5.000 

                                121 ALACAK SENETLERİ  20.000 

Alıcı firmanın  hem senetli hem de  

senetsiz alacağının değersiz hale gelmesi  
 

 
   

/ 
     

        



HESAPLARIN İNCELENMESİ

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

 Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya 
idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; VUK’nın 
323’üncü maddesinde  

1)Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar;  

2)Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan 
fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından 
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine 
değmeyecek derecede küçük alacaklar;   



ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI 

UYGULAMALARI

  Örnek) İşletme tahsil edemediği 50.000 TL’lik 

senetsiz bir alacağı için dava açmıştır. Dönem sonunda da 

dava konusu olan tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 
   

/ 
     

        

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 50.000  

                              120 ALICILAR  50.000 

Senetsiz ticari bir alacağın şüpheli hale gelmesi   
   

/ 
     

        

 Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf 

değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir (VUK, 

md.323/2). 
   

/ 
     

        

654 KARŞILIK GİDERLERİ 50.000  

                              129 ŞÜPHELİ TİCARİ                                          

                                     ALACAKLAR KARŞILIĞI  50.000 

Şüpheli hale gelmiş alacak için karşılık ayrılması   
   

/ 
     

        

 



ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI 

UYGULAMALARI

  Örnek) 2015 yılında 50.000 TL’lik şüpheli hale gelen ve tamamı 

için karşılık ayrılan ticari alacağın davası sonuçlanmıştır. Kazanılan davaya 

konu olan paranın 30.000 TL’lik kısmı tahsil edilmiş geriye kalan 20.000 

TL’lik tutar ise kesinlikle tahsil edilemeyecektir. 

   

/ 
     

        

102 BANKALAR 30.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 50.000  

                              128 ŞÜPHELİ TİCARİ           

                                      ALACAKLAR  50.000 

                              644 KONUSU KALMAYAN   

                                      KARŞILIKLAR  30.000 

Davanın sonuçlanması   
   

/ 
     

        

 102 Bankalar Hesabı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ile 

 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı da 644 Konusu Kalmayan 

Karşılıklar Hesabı ile çalışır. 

 



ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI 

UYGULAMALARI

  Örnek) Kazanılan fakat belli bir kısmı kesinlikle tahsil 

edilemeyen ve tahsili mümkün olmadığı için hesaplardan 

düşülen 20.000 TL’lik ticari alacak, 2016 yılında ilgili alıcı 

tarafından işletmenin banka hesabına yatırılmıştır. 

   

../../2016 
     

        

102 BANKALAR 20.000  

                              671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR  

                                     VE KÂRLARI 
 20.000 

Dava bittikten sonra dava ile ilgili paranın tahsili   
   

/ 
     

        

 

 



HESAPLARIN İNCELENMESİ

ORTAKLARDAN ALACAKLAR  

Bilançoda 131 Ortaklardan Alacaklar 

Hesabı’nda bir tutar yer alması durumunda, 
işletmenin parasının ortaklara kullandırılmış olması 

söz konusu olacağından adat uygulaması hem TL 

hem de döviz bazında yapılmalıdır. 

Kasa hesabında yapıldığı gibi azami bir tutarın 

üzerindeki miktara faiz hesaplanması söz konusu 
değildir. 

Ortaklara finansman hizmeti de sağlanmış 

olacağından faiz geliri üzerinden % 18 oranında 
katma değer vergisi hesaplanmalıdır. 



HESAPLARIN İNCELENMESİ

Ortaklarca işletmeden çekilen iktisadi kıymetler 

ile emtialar emsal bedel değerlenmelidir.

Hizmet erbabına verilen ayınlar verildiği gün ve 

yerdeki ortalama perakende fiyatlar ile 

değerlendirilmelidir.



HESAPLARIN İNCELENMESİ

        DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

➢ Ticari Olmayan Alacaklar, 

➢ Hatır çekleri ve senetleri bu hesapta izlenmelidir, 

➢ Bu çek ve senetlere Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı  

    ayrılıp gider yazılamaz, 

➢ Asgari Geçim İndirim Tutarı. 



HESAPLARIN İNCELENMESİ

MALİYET BEDELİ

ile değerlenir 

(VUK 262)

YURT İÇİNDEN SATIN ALINAN TİCARİ 

MALLARIN MALİYET BEDELİ

+ Alış Bedeli 

+ Nakliye ve Hammaliye 

Giderleri 

+ Sigorta Giderleri

+ Komisyon Giderleri

+ Firma Dışı Depolama Giderleri

+ Ekspertiz Raporu Giderleri

➢Malın satın alınıp işletme stoklarına 

girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının 

maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. 

➢Krediler için ödenen faiz ve komisyon 

giderleri doğrudan gider olarak veya 

istenirse stokta bulunan emtiaya isabet eden 

kısmı maliyete dahil edilebilir

TİCARİ MALLAR



HESAPLARIN İNCELENMESİ

TİCARİ MALLAR 

Gerek geçici vergi ve gerekse yıl sonu envanter işlemlerinde;  

Dönem Başı Stok + Dönem İçi Net Alışlar = Dönem İçi Net 

Satışlar + Dönem Sonu Stok eşitliği mutlaka sağlanmalıdır.  

 Bir yıldan daha fazla sürede elden çıkarılacağı veya 

kullanılacağı düşünülen stoklar ise, 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı 

Stoklar Hesabı’nda izlenebilir. 

 Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma veya satış 

olanaklarını yitiren stoklar ise, 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve 

Maddi Duran Varlıklar Hesabı’na aktarılabilir. 



EMSAL BEDELİ

ile değerlenir 

(VUK 267)

1. Ortalama Fiyat 

Esası

2. Maliyet Esası

3. Takdir Esası

Bu esaslara göre değer düşüklüğü tespit edilmediği zaman 

ilgili gider  Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olur.

HESAPLARIN İNCELEMESİ

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI



HESAPLARIN İNCELENMESİ

Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonu kararı 
olmadan karşılı ayrılarak gider kaydedilmemelidir.

Satın alınan malların maliyeti intikal ettirilmeyerek 
doğrudan gider yazılmamalıdır.

Dönem sonu stokları düşük veya yüksek bedeller ile 
belirlenmemelidir.

İmal edilen emtia maliyetine dahil edilmesi gereken 
harcamalar doğrudan gider yazılmamalıdır.

Dönem sonu stokunda bulunan üstüpü deşe ve 
ıskartalar emsal bedelle değerlenmemelidir.



HESAPLARIN İNCELENMESİ

CİRO PRİMİ

 Ayni Ciro Primi 

   

İşlemin Tarihi 
     

        

320 SATICILAR XXX  

                              602 DİĞER GELİRLER  XXX 

                              391 HESAPLANAN KDV  XX 

Ciro priminin kaydı   
   

İşlemin Tarihi 
     

        

153 TİCARİ MALLAR XXX  

191 İNDİRİLECEK KDV XX  

                            320 SATICILAR  XXX 

Ciro primine ait bedelsiz mal alımı   
   

/ 
     

        

 

Ciro primine nakdi veya aynı olsun bu tutar gelir kaydedilmelidir. Ciro 

primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi yine gelir olarak 

kaydedilirken, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın, alış bedeli olarak 

da kaydedilir. Söz konusu mallar işletme aktifinde bu bedelle gösterilir. 



HESAPLARIN İNCELEMESİ

TİCARİ MALLAR - ÇALINAN MALLAR-

Örnek) 10.000 TL +%18 KDV ile peşin ödenerek alınan mal 

çalınmıştır. Bu mal için Polis karakolu raporu vardır. 

   

İşlemin Tarihi 
     

        

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 11.800  

       689.10 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler   

                              153 TİCARİ MALLAR  10.000 

                              391 HESAPLANAN KDV  1.800 

                                    391 İlave Edilecek KDV   

Çalınan ve karakol raporu olan malın kaydı   
    

/ 
      

          

 



HESAPLARIN İNCELEMESİ

TİCARİ MALLAR - ÇALINAN MALLAR

Örnek) 10.000 TL +%18 KDV ile peşin ödenerek alınan mal 

çalınmıştır. Bu mal için Polis karakolu raporu yoktur. 

 Çalınmasaydı bu mal  12.000 TL’ye satılacakdı. 

   

İşlemin Tarihi 
     

        

131 ORTAKLAR ALACAKLAR 14.160  
                              600 YUTİÇİ SATIŞLAR  12.000 

                              391 HESAPLANAN KDV  2.160 
Çalınan ve karakol raporu olmayan malın kaydı   
   

/ 
     

        

 



Örnek) İşletme 01.10.2016 yılında KDV dahil 23.600 TL ödeyerek satın 

aldığı yakıtı bir gider hesabında kayıt altına almıştır. Envanter günü yapılan 

sayımda alınan yakıtın 6.000 TL kısmının kullanıldığı anlaşılmıştır. 
 

   

01/10/2016 
     

        

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 20.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 3.600  

                             102 BANKALAR  23.600 

Yakıt alınması   
    

/ 
      

          

 

 6.000 TL’nin cari dönemde kullanıldığı yani, 14.000 TL’lik yakıtın 

2015 yılında kullanılmadığı için bu tutarın 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 

Hesabı’nda yer alması gerekecektir. İlgili kayıt aşağıda verilmiştir. 
 

   

31/12/2016 
     

        

180 GELECEK AYLARA  AİT GİDERLER 14.000  

                             770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  14.000 

Kalan yakıtın ilgili hesaba devri   
    

/ 
      

          

 
  

 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER



• Aralık ayına ait beyannamede devren KDV tutarı ile
mizanda 190 Devreden KDV Hesabın mutabık olup
olmadığı, beyannamede ödenecek KDV varsa, bunun
mizandaki 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile
uyumuna bakılmalıdır,

İNDİRİLECEK KDV

• Gelir Tablosuna yansıyan KDV’ne tabi gelirler
toplamı ile KDV beyannamelerindeki teslim ve
hizmet toplamının uyumuna dikkat edilmelidir

• Ciro primleri ve dönem sonunda yapılan iskontolar
nedeniyle KDV ilk teslim veya hizmetin yapıldığı
tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı
uygulanmak suretiyle yapılmalıdır,

• Kur farklarında KDV hesap dönemi sonunda değil
borcun/alacağın kapatıldığı (fiilen ödendiği)
dönemde yapılmalıdır,



İNDİRİLECEK KDV

• Binek otomobillerine ait KDV indirilemeyecektir.

• KDV tevkifatına tabi işlemlerin kontrolü
yapılmalıdır.

• Önceki yıla ait faturalardaki KDV izleyen yılın
beyannamesinde indirilemez.



MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Edinme ve Kayda Alma

Satın alma 

fiyatı

veya

Üretim 

maliyeti

MALİYET BEDELİ

Diğer 

harcamalar

250 ARAZİ VE ARSALAR

251 YERALTI VE 

YERÜSTÜ DÜZENLERİ

252 BİNALAR

253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR

254 TAŞITLAR

255 DEMİRBAŞLAR

256 DİĞER MADDİ 

DURAN VARLIKLAR

257 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR (-)

258 YAPILMAKTA OLAN 

YATIRIMLAR

259 VERİLEN AVANSLAR

✓ AMORTİSMAN BAŞLANGICI

VUK: AKTİFE GİRDİĞİ İLK YIL??

MALİYE

KULLANIM

A HAZIR 

HALE 

GELME

DANIŞTAY

ENVANTERE 

KAYDETME



MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Edinme ve Kayda Alma

AŞAMALI GERÇEKLEŞEN MAKİNE YATIRIMI

✓ Satın alma: 1 Aralık 2016

✓ Montaj: 10 Ocak 2017

MALİYE

2017 YILI

(Kullanıma hazır hale 

gelme)

DANIŞTAY

2016 YILI

(Envantere kaydetme)

AMORTİSMAN BAŞLANGICI

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR



✓ Amortisman ayırmak ihtiyari midir? 

❖ VUK (madde 320)

❖ TDMS

✓ Boş arazi ve arsalar? Tarım arazileri?

✓ Belirli bir tutarın (900 TL) altındaki demirbaşlar

❖ İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük

✓ Amortisman yönteminin seçimi 

✓ Amortismanların muhasebeleştirilmesi

MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Amortisman Konusunda Özellikli Durumlar

31/12/2016

151 YARI MAMULLER ÜRETİM XXX

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI XXX

731 GENEL ÜRETİM GİD. YAN.
XXX

Üretim maliyetlerinin yansıtılması

/



Satış fiyatı 
Defter 

değeri

ZARAR

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Satış İşlemi

Satış fiyatı Defter

değeri

KAR

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

Yenileme amacıyla satışta kar

549 Özel Fonlar

✓ Bilanço usulüne göre defter tutulmalıdır.

✓ Yenileme fonuna konu varlık, amortismana tabi 

olmalıdır. 

✓ Aynı türden maddi duran varlık satın alınmalıdır.

✓ Yenileme yapılacağına dair yönetim kurulu kararı 

alınarak, yenileme niyeti belgelendirilmelidir.



✓ Yeni varlığın amortismanı 549 Özel Fonlar hesabından düşülür.

MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Özel Fonlar

31/12/2016

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ XXX

549 ÖZEL FONLAR XXX

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
XXX

Yeni makinenin amortismanı

/



✓ Yeni varlığın amortismanı 549 Özel Fonlar hesabından düşülür.

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi amaçlı olarak bu kayıtlar da yapılabilir:

MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Özel Fonlar

31/12/2016

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ XXX

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
XXX

Yeni makinenin amortismanı

/
31/12/2016

151 YARI MAMULLER ÜRETİM XXX

549 ÖZEL FONLAR XXX

731 GENEL ÜRETİM GİD.

YANSITMA
XXX

Makine amortismanının stok maliyetine yansıtılması

/



✓ 3 mali yıl boyunca yenileme yapılmazsa. 

❖ 2016 yılı içinde yenileme amacıyla satılan makine:

MADDİ DURAN VARLIKLAR

- Özel Fonlar

MALİYE

31.12.2018

DANIŞTAY

31.12.2019 

3 MALİ YIL

31/12/….

549 ÖZEL FONLAR XXX

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE

KARLARI
XXX

Yenileme fonunun gelir kaydedilmesi

/



• Yatırımın aktifleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kredi 
faizleri ve kur farkları doğrudan gider 
kaydedilmemelidir.

• Satın alınan iktisadi kıymetin maliyetinin birkaç aşamada 
tamamlandığı durumlarda makine montajının 
tamamlandığı yıl sonuna kadar oluşan diğer maliyet 
unsurları alış bedeline eklenmemelidir.

• Amortismana tabi iktisadi kıymet doğrudan gider 
yazılmamalıdır.

• Amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyetine intikal 
ettirilmesi geren ( iktisadi kıymet değer artırıcı 
kullanım ömrünü uzatan alımında mevcut olmayan ilaveler 
vb. ) harcamalar doğrudan gider yazılmamalıdır.  

MADDİ DURAN VARLIKLAR



• Amortisman oranı ilk uygulanan orandan daha yüksek 
uygulanmamalıdır.
• Normal usulde amortisman ayrılırken azalan bakiyeler usulüne 
geçilmemelidir.
• Yıl içinde satılan iktisadi kıymetler için satıldıktan sonra 
amortisman ayrılmamalıdır.
• Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalar gider 
kaydedilmemelidir.
• Özel maliyet bedeli üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre 
amortisman ayrılmamalıdır.
• Binek otomobiller için amortisman ayırmada kıst amortisman 
yapılmadığı gibi amortisman giderinin tamamı gider 
yazılmamalıdır.
• Yapılmakta olan yatırımlar için amortisman ayrılmamalıdır.
• Boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmamalıdır.

MADDİ DURAN VARLIKLAR



Satın alma 

bedeli

MALİYET BEDELİ

Diğer 

harcamalar

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260 HAKLAR

261 ŞEREFİYE

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME 

GİDERLERİ

263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

GİDERLERİ

264 ÖZEL MALİYETLER

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN 

DURAN VARLIKLAR

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-

)

✓ Kira sözleşmesi süresince amortisman

✓ Sözleşmede süre belli değilse, amortisman süresi 5 yıldır

✓ Her yıl yenilenen sözleşmede amortisman süresi 5 yıldır



✓ Özel maliyet bedelinin amortismanı

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

- Özel Maliyetler

../../…

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) XXX

264 ÖZEL MALİYETLER XXX

Özel maliyet bedelinin terk edilmesi

/

✓ Kiralanan işyerinin sözleşme sona ermeden terk edilmesi 

../../…

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XXX

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
XXX

Özel maliyet bedelinin amortismanı

/



(07.08.2013 tarih ve 2013/391-1213 sayılı özelge)

• Kiracı ile arsa sahibi şahıslar arasında akdedilen sözleşmeye istinaden bina inşa
edilmesi için yapılan harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınmasının
mümkün olmadığı,

• Söz konusu bina harcamaları için emsal bedel üzerinden kar marjı ilave edilmek
suretiyle arsa sahibine fatura edilmesi gerektiğini ve harcamalar ile fatura bedeli
arasındaki farkın inşaatı yapan (binayı kullanan şirketçe) kazanç olarak kurumlar
vergisi matrahına dahil edilerek % 18 KDV hesaplanması gerektiği,

• Fatura kaynaklı alacak tutarının peşin ödenen kira olarak kabul edilmek suretiyle
sözleşme süresi içinde eşit tutarlar ile kira gideri olarak dikkate alınması gerektiği,

• Her ay alacaktan mahsup edilerek gider yazılan kira tutarının (arsa sahibi gerçek
kişi ise) gelir vergisi tevkifatına konu olacağını,

• Arsa sahibinin ise bir yıl içinde borcuna mahsup edilen kira bedellerini ilgili yıla ait
gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmesi gerektiği görüşlerine yer verilmiştir.

YAP İŞLET DEVRET MODELİ



(193 sayılı G.V.K.’na göre, bir takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi izleyen
yılın Mart ayı içinde, 5520 sayılı KVK’na göre, bir hesap dönemine ilişkin kurumlar
vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın içinde
verilecektir. Bu şekilde vergi kanunları, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri için
gelir vergisi mükelleflerine 3 ay kurumlar vergisi mükelleflerine 4 ay süre
tanımaktadır. Bu zaman zarfında geçmiş yıl tarihini taşıyan kayıtların, kapanan yıl
defterlerine yapılması mümkündür.

Geç gelen belgeye yönelik olarak geçmiş yıl defterlerinde, belgedeki
KDV dahil tutar üzerinden gider karşılığı ayrılarak gider kaydı
yapılabilir. Yeni yılda ise, söz konusu geç gelen belgeye
istinaden gider karşılığı hesabı kapatılır. Bu takdirde gider
yazma imkanı sağlanmış fakat KDV indirim hakkından
vazgeçilmiş olacaktır.

GEÇ GELEN FATURALAR:



Geç gelen belgedeki KDV tutarı kapanan yıl itibariyle indirim
konusu yaparak kayıtlara almak mümkündür. Ancak, Aralık veya
hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesi, bu kayıt
dikkate alınmaksızın daha önce verildiğinden, indirim
hakkının kullanılabilmesi için Aralık veya hesap döneminin
son ayına ilişkin KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de
içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve “düzeltme
beyannamesi” olarak vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten sonra
kendiliğinden verilen ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek
beyannamelerin Mali İdare tarafından incelenmeye
sevkedilme riski vardır (V.U.K.G.T. Sıra No:238).

GEÇ GELEN FATURALAR:



Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme
devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki beyannameler; yapılan
düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir
hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen
yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi
halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu
düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir
(2002/8 No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi).

İç Genelge böyle olmakla beraber, Hazine aleyhine olan
düzeltme talepleri çoğu zaman incelemeye sevk edilmektedir.

GEÇ GELEN FATURALAR:



- İşletmeye dahil olmayan araçların masrafları gider yazılmamalıdır.

- İş ile ilgili olamayan seyahat harcamaları gider kaydedilmemelidir.
• Gelir vergisi mükellefi tarafından eşe ödenen ücretler gider 
yazılmamalıdır.
• Vergi istisna kazanç ile ilgili harcama gider kaydedilmemelidir.
• Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bağlı uçak ve helikopterler ile 
taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla verdikleri 
taşıtlar hariç ) için ödenen MTV gider kaydedilmemelidir.
• Üçretlerde kesilen sigorta primleri ödenmediği hallerde gider 
yazılmamalıdır.
• İşle ilgisi olmayan özel harcamalar gider kaydedilmemelidir.
• Ödenen para cezaları vergi cezaları gecikme faiz ve zamları gider 
kaydedilmemelidir.
• Yasal haddi aşan bağış ve yardımlarda bulunulmuştur.
• Başka firmaya kullandırılan banka kredi masrafları gider 
yazılmamalıdır.

GİDER VE MALİYET ARTIRICI HARCAMALAR



• İşletmeye dahil olmayan araçların masrafları gider yazılmamalıdır.

• İş ile ilgili olamayan seyahat harcamaları gider kaydedilmemelidir.

• Gelir vergisi mükellefi tarafından eşe ödenen ücretler gider yazılmamalıdır.

• Vergi istisna kazanç ile ilgili harcama gider kaydedilmemelidir.

• Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bağlı uçak ve helikopterler ile taşıt 
kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla verdikleri taşıtlar 
hariç ) için ödenen MTV gider kaydedilmemelidir.

• Üçretlerde kesilen sigorta primleri ödenmediği hallerde gider 
yazılmamalıdır.

• İşle ilgisi olmayan özel harcamalar gider kaydedilmemelidir.

• Ödenen para cezaları vergi cezaları gecikme faiz ve zamları gider 
kaydedilmemelidir.

• Yasal haddi aşan bağış ve yardımlarda bulunulmuştur.

• Başka firmaya kullandırılan banka kredi masrafları gider yazılmamalıdır.

• Sigorta giderlerinde kıst yapılmamıştır.

GİDER VE MALİYET ARTIRICI HARCAMALAR



• Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan 
ödemelerden tevkifat yapılmalıdır.

• Yıllara sari inşaat onarım işlerinin kati iş bitimi yanlış tespit 
edilmemelidir.

• Yıllara sari inşaat onarım işleri geçici vergi beyannamesine 
konu edilmemelidir. 

• Ortak giderler harcama tutarları nisbetinte dağıtıma konu 
edilmelidir.

• Kesin kabule kadar yapılan gider/harcama ve gelir/hasılatlar 
dönemin sonuç hesaplarına dahil edilmeleri gerekir.

• Yıllara sari inşaatlar ile ilgili olarak yapılan stopajlar bu 
inşaatlar bitmediği halde mahsup edilmemelidir.

• Amortismanlar yanlış dağıtılmamalıdır.

TEVKİFAT( STOPAJ) UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN

HATALAR



• Tam mükellef olmayan kurumlardan elde edilen kazançlara 
iştirak kazancı istisnası uygulanmamalıdır.

• Gayri menkul ve iştirak hisseleri satışında doğan kazanç 
gerekli şartları taşımamasına rağmen matrahtan indirim 
yapılmamalıdır.

• İhracatta götürü gider uygulamasında hesaplanan tutar 
kadar kıymetin aktiften çıkarılmadan beyannamede indirim 
konusu yapılmış olması.

MUAFİYET VE İSTİSNA UYGULAMALARINA 

İLİŞKİN HATALAR



• Faturaların tamamı deftere hasılat olarak 
yazmamak.

• Mükerrer alış faturası ve gider faturası 
kaydetmemek.

• Haksız yere zarar mahsubu yapmak.

DİĞER HATALAR



Örnek 8
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KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI

ABC Limited şirketi 31.12.2015 tarihinde mevcut personeli için 26.000 TL 
kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır.

1
31/12/2015

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 26.000

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 26.000

Kıdem tazminatı kaydı

2
31/12/2015

950 BORÇLU NAZIM HESAP
- KKEG

26.000

951 ALACAKLI HAZIM HESAP
- Matraha Eklenecek Tutarlar

26.000

Kıdem tazminatının nazım hesaplarda takibi



Örnek 9 (1)

ABC Limited şirketi, emeklilik nedeniyle ayrılan bir 
personeli için daha önce ayırmış olduğu 26.000 TL 
kıdem tazminatını ödeyecektir.
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1

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 26.000

372 KIDEM TAZMİNATI 
KARŞILIĞI

26.000

Kıdem tazminatının kısa vadeli hale gelmesi



Örnek 9’un devamı (2)
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ABC Limited şirketi emekliye ayrılan personeli için 26.000 TL kıdem 
tazminatını fiilen ödediğinde aşağıdaki kayıtları yapar:

2

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 26.000

102 BANKALAR 26.000

Kıdem tazminatının fiilen ödenmesi kaydı

3

951 ALACAKLI HAZIM HESAP
- Matraha Eklenecek Tutarlar

26.000

950 BORÇLU NAZIM HESAP
- KKEG

26.000

Fiilen ödenen kıdem tazminatının nazım hesaplardan 
çıkarılması



KAR DAĞITIMI
ABC Şirketinde vergi sonrası karın 
tamamının nakden dağıtılmasına 
karar verilmiştir. I. Tertip yedek akçe 
sınırı dolmamıştır. Şirket halka açık bir 
şirket değildir ve ödenmiş sermayesi 
50 milyon TL’dir. Diğer veriler 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

17.3.2017 114

Örnek 10 (1)
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Örnek 10’un devamı (2)



Örnek 10’un devamı (3)
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1
31.12.2015

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

2.912.000

370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARŞILIKLARI

2.912.000

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması

2
31/12/2015

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 13.000.000

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

2.912.000

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 10.088.000

Kurumlar vergisi karşılığı kardan düşülmesi



Örnek 10’un devamı (4)
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3
31.12.2015

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 10.088.000

590 DÖNEM NET KARI 10.088.000

Dönem net karının bilançoya aktarılması

4
1/1/2016

590 DÖNEM NET KARI 10.088.000

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 10.088.000

Önceki dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılması



Örnek 10’un devamı (5)
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5
15.4.2016

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 10.088.000

331 ORTAKLARA BORÇLAR 7.543.954

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 1.331.286

540 YASAL YEDEKLER 1.212.760

Dönem karının dağıtılması

6
31/4/2016

331 ORTAKLARA BORÇLAR 7.543.954

102 BANKALAR 7.543.954

Ortaklara temettü ödenmesi



 710 DİMM Giderleri  

 (1)                  (7)  

      

      
 

 720 Direkt İşçilik Giderleri  

 (1)                 (7)  

      

      
 

 730 Genel Üretim Giderleri  

 (1)                (7)  

      

      
 

 711 DİMM Gid. Yansıtma  

 (7)               (2)  

      

      
 

 721 D. İşçilik Gid. Yansıtma  

 (7)               (2)  

      

      
 

 731 Genel Üretim Gid. Yansıtma  

 (7)               (2)  

      

      
 

 151 Yarı Mamuller Üretim  

 (2)              (3)  

      

      
 

 152 Mamuller  

 (3)             (4b)  

      

      
 

 620 SMM  

 (4b)             (5)  

      

      
 

 600 Yurtiçi Satışlar  

 (6)              (4a)  

      

      
 

 690 Dönem Karı veya Zararı  

 (5)             (6)  

      

      
 

1.  Üretim 

maliyetlerinin 

tahakkuku

2. Üretim 

maliyetlerinin 

151 Yarı 

Mamuller 

Üretim hesabına 

yansıtılması

3.Tamamlanan 

birimlerin 152

Mamuller 

hesabına 

aktarılması

4a. Mamul satışındaki 

gelir kaydı

4b. Mamul satışındaki

maliyet kaydı

5. Gider hesaplarının 

kar zarara devri

6. Gelir hesaplarının 

kar zarara devri

7. Maliyet ve yansıtma 

hesaplarının 

kapatılması

MALİYET HESAPLARI

- 7/A Seçeneği-STOK MALİYETLERİ 



 750 Araş. Geliş. Giderleri  

 (1)                  (4)  

      

      
 

 760 Paz. Sat. ve Dağ. Giderleri  

 (1)                 (4)  

      

      
 

 770 Genel Yönetim Giderleri  

 (1)                (4)  

      

      
 

 751 Araş. Geliş. Gid. Yansıtma  

 (4)               (2)  

      

      
 

 761 Paz. Sat.ve Dağ. Gid. Yansıtma  

 (4)               (2)  

      

      
 

 771 Genel Yön. Gid. Yansıtma  

 (4)               (2)  

      

      
 

 630 Araş. Geliş. Giderleri  

 (2)              (3)  

      

      
 

 631 Paz. Sat. ve Dağ. Giderleri  

 (2)             (3)  

      

      
 

 632 Genel Yönetim Giderleri  

 (2)             (3)  

      

      
 

 690 Dönem Karı veya Zararı  

 (3)               

      

      
 

1.Dönem giderlerinin 

tahakkuku

2. Dönem giderlerinin 

gelir tablosu 

hesaplarına 

yansıtılması

3. Gider hesaplarının 

kar-zarara devri

4. Maliyet ve yansıtma 

hesaplarının 

kapatılması

 780 Finansman Giderleri  

 (1)                (4)  

      

      
 

 781 Finansman Gid. Yansıtma  

 (4)               (2)  

      

      
 

 660 Kısa Vad. Borçlanma Gid.  

 (2)             (3)  

      

      
 

MALİYET HESAPLARI

- 7/A Seçeneği-DÖNEM GİDERLERİ 



TEŞEKKÜR EDERİM…
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